
Fakulta sociálních studií je kvalitní a moder-
ní fakultou umístěnou v  historickém centru 
města Brna. Jako součást Masarykovy uni-
verzity používá již mnohokrát oceněný Infor-
mační systém a elektronickou evidenci studia.
Přijímací řízení na všechny její bakalářské 
obory se koná formou NSZ SCIO. Studium je 
tříleté, kreditového typu a je zakončeno obha-
jobou a státní závěrečnou zkouškou po získá-
ní 180 ECTS.
 
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Bezpečnostní a strategická studia jsou vyučo-
vána na katedře politologie. Vzhledem k vývoji 
bezpečnostní situace na globální i  regionální 
úrovni  jde o obor,  který je na vzestupu v Evro-
pě i ve světě. Studium je zaměřeno především 
na získání potřebných faktografických znalos-
tí, na osvojení si metodologických dovedností 
výzkumu bezpečnosti a na využití strategického myšlení. 
Náplň studia zohledňuje požadavky dokumentu „Společ-
né minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti 

bezpečnosti“, který byl v roce 2007 schvá-
len Bezpečnostní radou státu. Tento do-
kument vytváří předpoklady pro profesní 
uplatnění absolventů a absolventek. 

ČÍM JE STUDIUM OBORU 
SPECIFICKÉ
FSS byla první fakultou v  České repub-
lice, která zájemcům o  studium mohla 
akreditovaný obor BSS nabídnout. Struk-
tura a  zaměření studia jsou výsledkem 
několikaleté precizace,  do níž se promít-
ly i  poznatky absolventů oboru z  jejich 
uplatnění v praxi. Oddělení BSS je praco-
vištěm, které u řady témat v ČR a částeč-
ně i  v  mezinárodním kontextu výrazně 
udává trendy oboru. Jeho vyučující spo-
lupracují individuálně i  v  rámci granto-
vých a dalších projektů s bezpečnostními 
institucemi v České republice i v zahra-
ničí (Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, 
Armáda ČR, EU, NATO, OBSE apod.) 

a s nevládními organizacemi. Studenti díky tomu mohou 
získávat vysoce aktuální informace o bezpečnostním dění 
nad rámec běžně dostupných zdrojů. Aktivity studentů 

BSS je možné sledovat na serveru sekuritaci.cz

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• bezpečnostní politika ČR
• bezpečnostní hrozby a rizika 21. století  
• terorismus a extremismus
• organizovaný zločin 
• proliferace zbraní hromadného ničení 
• etnické konflikty
• konflikty o suroviny
• informační a kybernetická válka
• kriminální politika
• dějiny strategie a strategického myšlení 
• partyzáni a guerilla 
• krizový management

NÁVAZNOST NA 
MAGISTERSKÉ STUDIUM
Po získání bakalářského diplomu je 
možné pokračovat v  jednoobo-
rovém studiu bezpečnost-
ních a  strategických 
studií.

STUPEŇ STUDIA bakalářské   
FORMA STUDIA  prezenční

S jakými obory je možné tento 
obor kombinovat, najdete v menu 
Kombinace oborů na webových 
stránkách www.chcinafss.cz
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Víte, že ... se v Brně konají zbrojní a policejní veletrhy, že zde sídlí kluby vojenské historie, že tu najdete vojenská bojiště, ale i paintballová hřiště ?

Proč do Brna?


